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Útmutatásaink jelenlegi tudásunkon alapulnak, az ismeretek mai szintjét tükrözik, és vevoink/felhasználóink legjobb tudásunk szerinti 
segítségére kívánnak szolgálni, betartásuk persze nem kötelezo, de az alkalmazási területet és a megmunkálási feltételeket ajánlatos 
egyeztetni. A leszállított termék alkalmasságáról és felhasználási módjáról a vevo/felhasználó egyéni felelosségére dönt. Egyéb 
esetekben Általános eladási feltételeink vannak érvényben. Az Adatlap minden korábbi száma a jelen kiadással érvényét veszti. A 
csomagolóeszközök méretére, a színárnyalatra és a rendelkezésre álló fényességi/csillogási fokra vonatkozó változtatások jogát 
fenntartjuk magunknak. 

 

AQUAWOOD-Dickschichtlasur Spritzqualität 51751ff 
 

A termék leírása: Vízzel hígítható, akrilát-/PUR-diszperzió alapú falazúr, nagyon jól 
ellenáll az idojárás viszontagságainak és igen áttetszo színu. 
Környezetkímélo, légátereszto, biocidmentes. Magas fokú szilárdság, 
vízállóság és nagyon jó ütésállóság. 
 

Alkalmazási területek:  Faablakok és bejárati ajtók, magas páratartalmú belterek (pl. uszodák) 
kivételével. 
A nem mérettartó fa alkatrészekhez javasoljuk az Aquawood-
Holzschutz terméket. 
 

A felhordás módja:  Festékszóróval (Airless, Airmix) 
 

A festékréteg szerkezete: Tulevelu fából készült faanyag esetén: 
1 adag Aquawood-Tauchimprägnierung E vagy S (lásd Adatlap) 
4 óra száradás 
1 adag, a faanyag merítésére kész Aquawood-Intermedio tauchfertig 
2 óra száradás, csiszolás 220-240-es szemcsézettségu anyaggal 
 
1 adag hígítatlan Aquawood-Dickschichtlasur 
Nedvesfilm-vastagság: 250 – 275 µm  
 

 Lombhullató fából és vörös fenyobol készült faanyag esetén: 
1 adag Aquawood Tauchimprägnierung S, E vagy K (lásd Adatlap) 
4 ill. 5 óra száradás 
1 adag festékszórásra alkalmas Aquawood-Intermedio spritzfertig 
nedvesfilm-vastagság: 100 ÷ 125 µm, 2 óra száradás 
csiszolás 220-240-es szemcsézettségu anyaggal 
1 adag 5% vízzel hígított Aquawood-Dickschichtlasur 
nedvesfilm-vastagság: 225 ÷ 250 µm. 
 
vö. „A faablakok festékszórási eljárással történo rétegzésére vonatkozó 
irányelvek” 3. pontjával: 
Fafajták / lazúros, ill. lakkozott szerkezetek 
 

A teljes szárazfilm 
vastagsága: 

Legalább 80 µm, ami a leírt munkamódszerrel érheto el. 
 
A túlságosan nagy, kb. 120 µm feletti szárazfilm-vastagság csökkenti 
a diffúziós képességet, ezért az ilyen vastagságot kerülni kell 
 

Összeférhetoség tömíto 
anyagokkal: 

Kizárólag minosített típusok használhatók! Az alkalmazható szilikonok 
listája a gyártótól beszerezheto. 
 

 



 
 
 
Folytatás    ADLER Aquawood-Dickschichtlasur Spritzqualität 51751 
 
Színárnyalat-választás: Annak érdekében, hogy a fa szerkezete különösen kihangsúlyozza, az 

Aquawood-Tauchimprägnierungból sötétebb színárnyalatot kell 
választani, mint az Aquawood-Dickschichtlasur színárnyalata. Túl 
sötét, ill. túl világos színárnyalatokat nem javaslunk. 
A végso színárnyalatot alapvetoen a fa saját színe, az 
impregnálószer színárnyalata és a fedolazúr színárnyalata 
határozza meg (vö. a színárnyalatokat bemutató kártyákat). 
Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy készítsen színmintát a kiválasztott 
színekkel!  
 

Ápoló és felújító bevonat: ADLER Fensterpflegeset ablakápoló készlettel, ill. Aquawood-
Dickschichtlasur streichfertig kenofestékkel (lásd Adatlap)  
 

Hígítás: Vízzel 
 

Száradási ido 
(szobahomérséklet, 20°C): 

Porral szemben száraznak minosül kb. 30 perc múlva; 
Nem ragad:   kb. 3 óra múlva; 
Teljes átszáradás:  kb. 12 óra múlva. 
 

A környezet és a 
munkadarab homérséklete: 

Legalább + 10 °C. 
A magas páratartalom és/vagy az alacsony homérséklet késlelteti a 
száradást. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak (túl gyors száradást 
okozhat).  
 

Munkaeszközök: Használat után azonnal mossa ki azokat vízzel. Az odaszáradt 
festékmaradványokat ADLER Aqua Cleaner-rel vagy ADLER Abbeizer 
festékoldóval távolíthatja el. 
 

Hatékony fedés: Fogyás Airless típusú festékszóráskor: 
kb. 500 g/m2 ill. 150 ÷ 200 g/fm ablakprofil 
 

Kiszerelési egységek: 5 kg, 25 kg, 120kg muanyag hordó 
 

Tárolás: Huvös, de fagymentes helyen. 
 

Eltartható: Legalább 1 évig a gyárilag lezárt kicsomagolásban. 
 

Színárnyalatok: A színárnyalatokat bemutató kártyáknak megfeleloen, különleges 
színárnyalatok kívánságra. 
 

Különleges utasítás: Kérjük, ügyeljen „A faablakok festékszórási eljárással történo 
rétegzésére vonatkozó irányelvek”-ben és a szabványokban, valamint 
az ablakok beépítésére vonatkozó irányelvekben foglaltakra! 
 

Biztonságtechnikai 
tudnivalók: 

Kérjük, ügyeljen a „Biztonságtechnikai eloírások”-ban foglaltakra! 

 


